
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 
Προς τη  

Διοίκηση ΕΦΚΑ 
Ενταύθα 

 
 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α 

 
ΘΕΜΑ : Έκδοση Πράξεων Απονομής Κύριας Σύνταξης, ΧΩΡΙΣ το 

Συνυπολογισμό των Επιπλέον Ποσοστών Εισφορών των 
Ασφαλισμένων στο π.ΤΣΠΑΤΕ. 

 
Κύριοι, 

 

1. Έχει περιέλθει σε γνώση του Συλλόγου μας ότι Περιφερειακά 
Υποκ/τα του ΕΦΚΑ εκδίδουν Πράξεις Απονομής Κύριας Σύνταξης σε 
πρώην υπαλλήλους της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι 

είχαν προσληφθεί ΠΡΟ της 1.1.2005 και οι οποίοι, κατ’ άρθρο 58, 
παρ. 1 του Νόμου 3371/2005, ΔΕΝ ήταν εξ αρχής ασφαλισμένοι στο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΑΛΛΑ, κατ’ άρθρο 69, παρ. 1 και 2 του ισχύ Νόμου 
έχοντος Οργανισμού της ΑΤΕ, στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού 
ΑΤΕ, [ΤΣΠΑΤΕ], ΧΩΡΙΣ να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του 

άρθρου 30 του Νόμου 4387/2016, για όσους έχουν καταβάλει 
επιπλέον εισφορές.  

 

2. Επειδή, τα ισχύοντα ποσοστά των υποχρεωτικών συνολικών 
εισφορών, του ΤΣΠΑΤΕ, μέχρι και την 31.12.2010, ήταν 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ, σε κάθε χρονική περίοδο, των αντίστοιχων ποσοστών 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν ΕΦΚΑ, καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι, με την  
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ αυτή, οι απονεμηθείσες Κύριες Συντάξεις 

ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ σημαντικά έναντι εκείνων που πράγματι 
δικαιούνται οι Νέοι Συνάδελφοί μας. 

 
3. Με το δεδομένο αυτό, ΖΗΤΑΜΕ την από μέρους σας ΑΜΕΣΗ 

παροχή οδηγιών προς όλα τα Περιφερειακά Υποκ/τα του ΕΦΚΑ, 

για την ορθή και απροσχημάτιστη εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 30 του άνω Νόμου καθώς και την ΑΜΕΣΗ αναπροσαρμογή 
των ήδη απονεμηθεισών Κύριων Συντάξεων στα εκ του Νόμου 

4387/2016 επιβαλλόμενα επίπεδά τους. 
Για τη διευκόλυνση του έργου αυτού, κοινοποιούμε συνημμένα τρεις 

[3] Πίνακες, με τις συνολικές, κατά τα ανωτέρω, ασφαλιστικές 
εισφορές σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το 1951 και του ΤΣΠΑΤΕ από 
την ίδρυσή του το 1932, με σημείωση των διατάξεων των Νόμων που 

έχουν επιφέρει μεταβολές στα συνολικά και επιμέρους ποσοστά των 
εισφορών των δύο αυτών Ασφαλιστικών Φορέων καθώς και με τον 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

προκύπτοντα Συντελεστή Αναπλήρωσης του άρθρου 30 του Νόμου 
4387/2016. 

 
4. Είμαστε, τέλος, υποχρεωμένοι να επισημαίνουμε ότι, με το άρθρο 

μόνο του Π.Δ. 307/29.8.1996, η ΑΤΕ έχει εξαιρεθεί από το 
Δημόσιο Τομέα, όπως επιβεβαιώνει σειρά Αποφάσεων του Αρείου 
Πάγου.  

 
Συνεπώς, είναι ανεπίτρεπτο στις εκδιδόμενες Πράξεις Απονομής 
Κύριας Σύνταξης να αναφέρεται το αντίθετο, πολύ περισσότερο 

μάλιστα που οι Συνταξιούχοι αυτοί απολύθηκαν στις 27.7.2012 από 
τον Ειδικό Εκκαθαριστή της ΑΤΕ ΥΕΕ και δικαιώθηκαν αποζημίωσης 

με βάση τις διατάξεις του Νόμου 2112/1920, όπως ισχύουν, και ΟΧΙ 
εκείνες του Δημόσιου Τομέα. 

 

Με Εκτίμηση 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΝΑ  
 

 
 
 

 
 
 

 

 


